Szerdahelyi sporttörténet
A sport lehetõséget teremt néhány embernek arra, hogy megmutassa
értékeit. A fizikális értékek bemutatásának kiváló eszköze a sport. Ennek
megnyilvánulásai már egyéni adottságtól függenek, legyen az egy kocsmai
kuglipálya vagy a munka szünetében a nehéz terhek emelgetése, baráti birkózás vagy egy kerek tárgy  a labda  lábbal való továbbítása. Az utóbbit
labdarúgásnak vagy közkedvelten csak focinak hívják.
A foci grundokon vagy épített pályán mindig jelen volt Szerdahely újabb
kori történetében.
Az 1958. április 16-i V. B.-ülés elnöki tájékoztatójában elhangzott, hogy a
futballpályafû eladásából származó összeget ebben az évben a kulturális bizottság rendelkezésére bocsátják. A sportpálya építésére az 1961-es tagosítás idõszakában került sor, majd 1966-ban egy kisebb sportöltözõt építettek, amelyet
a késõbbiek folyamán  már az önkormányzati idõszakban  korszerûsítettek.
Szerdahely ifjúsága 1964 óta folyamatosan megmérettette magát a környezõ falvakkal az akkori kaposvári járási elsõ, illetve másodosztályú bajnokságban. Elõfordult, hogy csapatunk a megyei elsõ osztályig is képes volt eljutni.
A 60-as években a labdarúgó-bajnokságokon való részvétel alapvetõ feltétele volt, hogy a termelõszövetkezet vásárolt egy olyan jármûvet, amellyel
el lehetett menni az idegenben játszott mérkõzésekre. Ez egy Molotov márkájú teherautó volt. A helyi mérkõzéseket a jelenlegi futballpályán játszották
már, de elõtte is léteztek futballpályák a faluban. Egy a halasi legelõn, egy
pedig a jelenlegi pálya mellett, a patak túlsó oldalán. Öltözési lehetõség a
tûzoltószertárban volt. A kaposszerdahelyi futballcsapat tagjai nem csak a
helyi fiatalokból álltak, mindig volt a környezõ falvakból, Szennából vagy Kisfaludról, Szilvásszentmártonból, Patcáról, illetve Kaposvárról is szívesen kijöttek ebbe a csapatba játszani.
Mielõtt a hivatalos bajnokságban részt vett volna a csapat, augusztus
20-án kupát rendeztek Bõszénfa és Gálosfa csapataival oda-vissza vágó rendszerben. Ezeknek a mérkõzéseknek a hangulatára jellemzõ volt egy eset,
amikor Átkai János játékvezetõ 11-est ítélt a szerdahelyi csapatnak, majd
játékvezetõi ruhájában, futva ugrott föl a vonatra, hogy szabadulni tudjon az
õt üldözõ gálosfai nézõktõl.
1964-ben kezdõdött meg a jelenlegi öltözõ építése, ami a Luca székéhez
hasonlóan készült több éven keresztül, mivel adakozásból és társadalmi munkával épült. A sportolók gyakran munkaidõ után álltak neki az öltözõ építésének. Elsõsorban nekik köszönhetõ, hogy a munka végül 1969-ben befejezõdött.
A csapat a bajnokságban hullámzó teljesítményt nyújtott ezekben az idõkben, mivel az edzések általában esetlegesek voltak, így nehéz volt megfelelõ
szakmai munkát végezni. A játékosok lelkesedéssel és elszántsággal küzdöt137
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tek, nagy csatákat vívtunk az akkor örök rivális Simonfa csapatával. A hatvanas években a szerdahelyi sportkörnek két szakosztálya volt: a foci és a teke.
A focicsapat 196768-ban állandó személyi gondokkal küszködött. Nem volt
annyi tehetséges fiatal, hogy ki tudjanak állítani egy csapatot. Elõfordult,
hogy 9-10 személlyel álltak ki játszani. 1968 végére más községekbõl leigazolt
játékosokkal ez a probléma megoldódott. A létszámgondok kihatottak a csapat teljesítményére is.
A tekecsapat sokkal eredményesebben szerepelt. 1968-ban a csapatversenyen megnyerték a járási bajnokságot. Az egyéni eredmények is jók voltak.
Mindkét sportkörnek súlyos gondot jelentett a mûködési költségek elõteremtése. A községi tanács támogatását csak beruházásra és felszerelések vásárlására lehetett fordítani.
A 60-as évek meghatározó játékosai voltak: Gál Gyula, Gál János, Kurucz
János, Fisli István, Tóth László, Csanádi István, Bondor Tibor, Csirmasz Károly, Bencs József, Varga Lajos, Párkányi István, Pete János. Kisfaludról Ölbei
Miklós, Szennából Németh Lajos, Szilvásszentmártonból Lõrincz Sándor.
Ebben az idõszakban az egyesület vezetõi Csanádi József, Hampuk Ferenc és Bencs Miklós voltak, a csapat edzõi Szabó Sándor plébános, Balogh
Dénes tanító és Bencs József.
A 70-es években átszervezték a bajnokságot: aki ifjúsági csapatot indított, az a járási elsõ osztályban folytathatta a küzdelmeket. Ekkorra már az
öltözõ elkészült, ahol kulturáltan át lehetett öltözni, de fürdõt még nem alakítottak ki, mivel nem volt a faluban vezetékes víz.
A 70-es években megjelent egy ifjabb generáció, de ezekben az években
sem tudott a csapat kiemelkedõ eredményt nyújtani a bajnokságokban. Az
egyesület vezetését továbbra is Hampuk Ferenc látta el, akinek sok gonddal
kellett megbirkóznia. A lehetõségek nagyon szûkösek voltak. Ezekben az években rengeteg játékos megfordult a csapatnál, döntõ többségük szerdahelyi
fiatal volt. A legjobb eredmény az 1975-ös bajnokságban érte el az ifjúsági
csapat, amikor a harmadik helyezést szerezte meg.
A 70-es évek labdarúgóinak névsora: Druzsin József, Kovalovszky Lajos, Szûcs János, Németh László, Bondor László, Jutai László, Specker Kálmán, Gál Gyula, Horváth József, Szalai Ferenc, Markó László, Vida László,
Mucsi János, Mucsi István, Ferencz István, Horváth Ferenc, Horváth László, Varga Lajos, ifj. Igali László, Rózsa Sándor, Rózsa János, Novák István,
Novák Gyula, Bencs Miklós, Kovács János, Horváth Nándor, Pásti Gyula,
Csanádi Károly, Bencs György, Karancz János, Szegedi Imre, Tenkés Zoltán,
Varga János, Kaposvárról a Szécsényi testvérek és Domokos László, Ángyán
László, Géczi György, Tóth Sándor, Zselickisfaludról Tóth Sándor. Az egyesület vezetõi: Hampuk Ferenc és Bencs Miklós, edzõk: Varga János és Gál
Gyula.
A 80-as évek kimaradtak a szerdahelyi futballtörténetbõl. A csapat szétesett, a fiatalok Kaposvárra mentek futballozni. Az idõsek kiöregedtek. Az
egyesület szüneteltette tevékenységét.
1988-ban Belovics Emil újjászervezte a labdarúgást Kaposszerdahelyen.
Az elsõ évben a körzeti másodosztályban kezdtük a bajnokságot, a második
évben Somogygesztivel szemben nagy harcban nyertük meg.
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A következõ évben a körzeti elsõ osztályú bajnokságot Igallal szemben
megnyertük, és a megyei másodosztályban folytattuk a játékot. A csapat edzõje
Huszár Mihály, id. Szabó György, majd ismét Huszár Mihály volt.
Ezután került a csapathoz Keresztes József, akinek edzõsége alatt megnyertük a megyei másodosztályú bajnokságot. Kadarkútot gyõztük le nagy
harcban. Felkerültünk a megyei elsõ osztályba. Két szezont töltöttünk itt,
majd kiestünk. Az edzõ Horváth János (Mézga) volt. Azóta a megye másodosztályban játszik a csapat folyamatosan. Az edzõ elõször Pintér Miklós volt
egy évig, majd jött Horváth Tibor (Melasz).
A megyei másodosztály felnõttbajnokságát ismét megnyertük 1999-ben,
de az egyesület nem vállalta a megyei elsõ osztályban való indulást. Ezalatt
az ifjúsági csapat is jelentõs sikereket ért el, egymás után következõ három
esztendõben megnyertük az ifjúsági bajnokságot. A képviselõ-testület minden évben a lehetõségekhez képest jelentõs összegekkel támogatta a szerdahelyi sportkör tevékenységét. A sport iránti elkötelezettséget jelenti az is,
hogy a képviselõ-testület 2001 decemberében sportkoncepciót fogadott el,
amelyben a jelenlegi helyzet felmérése mellett meghatározták a jövõ legfontosabb feladatait is.
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